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މުޤައްދިމާ

ިމުއްއމަތަށްއެކަލާނގެދިެއަެ.ދަންނަވަމެވެޘަނާޙަމްދުެއަށްެ÷هللاަޘނާއިންޙަްމދުރިވެތިެއެންމެެ

.ދުޢާކުރަމެވެއެދިއްވުންލެސަލާމްޞަލަވާތައިއަށް'މުޙައްމަދުނަބިއްޔާމާތްކައުކުރެއްވި

ނޑުއަާމޒުކޮށްގެންންނަށްދަރިވަރުެކިަޔވާަބސްެޢަރަބިެސްކޫލްތަކުަގއިދިެވހިާރއްޖޭގެެޮފތަކީމި ައޅުގަ
ނޑު.ފޮތެކެވެތަްއާޔރުކޮށްފަިއވާެ ައދ2015ި)ައހަރުެދެެާފއިުތވިނީމިވަަތްއޔާރުކޮށްަފއިެފޮތްެމިއަުޅގަ

ތަޖުރިބާގެެަސއްކަްތތަކުގެމަެކުރެވުނުެކިޔަަވއިދިނުަމށްަބސްޢަރަބިދަރިވަރުންނަށްގ1ެގްރޭޑް(2016

(.ދަރިވަރުންނަށެވެމަތީގެއަހަރުނ6ްއެކަށީގެންވަނީއެންމެމިފޮތް).އަލީގައެވެ

ދަރިވަރަކަށްެވސްެކޮންމެަގންނަފަަށއިައލަށްކިަޔވަންަބސްެރަބިޢަނަމަެވސްެދަރިވަރުންނޫންެގ1ެގްރޭޑް
އެނގުާމއިކިޔަންައދިެިލޔަންޅުަވިއގެންގުައދިެަވކިވަކިންއަކުރުތައްެއަިލފްބާގެެެއއްކަމަކީުމިހްއމުއެންމެެ

ކިޔަންެވަކިވަކިންއަކުރުތައްލިފްބާގެެއަދަރިވަރުންނަށްގިނަ.އެނގުމެވެކިޔަންއަދިެިލޔަންފިލިަޖަހއިގެންެ

.ދިމާވެއެވެއްމައްސަލަތަލިޔުމުގައިގުޅުވައިއަކުރުނަމަވެސްއެނގުނުލިޔަންއަދި

މިެވީމާެ.ިދމާެވއެވެަމްއަސލަަތއްެއިެވސްެިލުޔމުގަެއަކުރުގޮތަށްެއޮންނަންވާއަކުރުފޮުޅވަތުަގއިެެއހެންމެެހަމަެ
ރުެއަކުގޮތަށްއޮންނަންވާއަކުރުާޔއިރުލިެއަުކރުފޮޅުވަތުަގއިެއއްކަމަކީދޭންވީިއސްކަެމއްެެއންމެގްރޭޑްގައި
އެބަަލއިެކަންކަމަށްމިދެންނެވިަތްއޔާރުކޮްށފަިއވާނީފިާލވަޅުަތއްެފޮުތގެެމިެ.ަދްސކޮށްދިނުމެވެިލޔަން

.ގޮތަށެވެހާސިލްކުރެވޭނެމަޤްޞަދުތައް

ކަށްެމިންވަރަރަނގަޅުކިބައިަގއިެރިވަރުންގެދަގާބިލުކަންެނަގައިގަުތުމގެއަަވހަށްެކަންކަންބުނެދެވޭފިލާވަޅުަގއި
އަުޅަގނޑުެނިންމައިލެވޭެނކަމަށްގައިޓާމުފުރަތަމަެފިާލވަުޅތައްެގެނެްސދީަފިއވާފޮތުަގއިެމިހުެރއްޖެނަމަ،

ަތްއާޔރުކޮށްެފިލާވަުޅތައްެިއތުރުރަށްފެެށންވާއިކިޔެވުންޓާމުގެެދވަނަާވގިފުާޅއެކުގެެهللا.ުއްއމީދުކުރަމެވެ

.އުއްމީދުކުރަމެވެނިންމާލެވޭނެކަމަށް

އްާފހަަގތަެއަންަގއިދޭެާޙޞިލްވިކަންައދިެ(ައއުޓްކަމްސް)މިންވަރުތައްެާހިސލްާވނޭފިލާަވޅުތަކުންފޮުތަގއިވާެމި
ގޮތުގެެަތްއާޔރުކުރެވިދާނެެްސޓެއްޗެކްލިެނަމޫނާއަކާއިެަތްއޔާރުކޮށްަފއިވާެިހމެނޭގޮތަށް(އިންޑިކޭޓަރސް)

ބޭނުންވާެޙާޞިލްކުރަންވަުޅތަކުންފިލާޗެކްިލްސޓަކީއެެ.ިހމަނާފަިއވާނެއެވެެފޮުތަގއިމިެނަމޫނާއެއްެވސްެ
ކޮންމެެ.ނަތީޖާތަކެވެފެންނަތުންފޮރިޕޯޓުދަރިވަރުންގެެއއީ.ޗެކްލިސްެޓކެވެގެެ(އައުޓްކަމްސް)މިންވަރު

.ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެސްޓެއްވެސްޗެކްލިވަކިއިންޑިކޭޓަރސްއަށްއައިސްފައިވާދަށުންއައުޓްކަމްއެއްގެ
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ތަނުވަޚިޔާެލއްެ(ކުރުމަށްަރނގަޅުތުރަށްއިފިލާވަޅުަތއްެ)ެބހޭގޮތުންފިލާވަޅުތަކާއިެގެނެސްދީަފިއވާެފޮތުަގއިެމި
ވަންއޮޅުންފިލުިއތުރަށްބެހޭޮގތުންވަޅަކާއިފިލާނުވަތަކުށެއްާވނަމަފިލާވަެޅްއަގއިނުވަތަވާނަމަމަޝްވަާރެއއްެ

ނޑަށްވާނަމަކަމެއްބޭނުންވާ .އެދެމެވެގުޅުއްވުން(އަށ9681988ް)އަޅުގަ

ޮލބުވެތިއެންެމަހއިެަސްއކަތްކުރައްވާމަެކިޔަަވއިެދްއުވމަށްަބސްެަޢރަބިދަރީންނަށްލޮުބވެތިެދިެވހިެދުާޢއަކީ
.ިމންވަރުކޮށްދެްއވުމެވެ÷هللاަތުއފީޤުެހޔޮެމަންފާެއއްކުރުމުގެސަަބބުންފޮތުގެެމިުއޚުތުންނަށްއަޚުންނާއި
...އާމީން

(ތޮއްޑޫ)ހާޝިމްެމޫސާެ
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ލިޔުންތެރިކަން: 1ސްޓްރޭންޑްެ

:ހާސިލްވިކަންެއަންގައިދޭެފާހަގަތައް:ހާސިލްވާނެެމިންވަރު

ެވަކިވަކިންއަލިފްބާގެެއަކުރުތައް
.ލިޔަންެއެނގުން

ެއޮންނަންވާެއަކުރުރުެިލާޔއިފޮުޅވަތުަގއިައކުރުތައްައލިފްބާގ
.އެނގުންލިޔަންވަކިވަކިންގޮތަށް

ގައިެެއަލިފްބާގެެއަކުރުތަކު
ެއެނގުންފިލިޖަހައިގެންެލިޔަން

ެއަދިެއުުބފިލިލި،ިއބިފިއަބަިފލި،ައކުރުތަކުގައިައލިފްބާގ
.އެނގުންލިޔަންރަނގަޅަށްސުކުން

ެްންިފލިަޖހައަކުރުގައިެންއަުޑައަހިއގެިފލިކިަޔިއެދްއވާމުަދއްިރސ
.އެނގުން

ެްއަކުރާއިެުޑައަހއިެގންއަިފލިެއަކުރާއިެކިަޔއިެދްއވާމުަދއްިރސ
.އެނގުންލިޔަންފިލި

ތައްެެކަލިމައިގައިވާެއަކުރު
އެެެވަކިކޮށް،ެވަކިވަކިން
ނގުންއަކުރުތައްެލިޔަންެއެ

ެާއަކުރުެިލާޔއިރުެތުަގއިފޮޅުވަވަކިކޮށްއަކުރުަތއްެކަލިމައިަގިއވ
.އެނގުންޔަންލިވަކިވަކިންއަކުރުތައްގޮތަށްއޮންނަންވާ

އަލިފްބާގެެއަކުރުތައް
.އެނގުންގުޅުވައިގެންެލިޔަން

ެއޮންނަންވާެއަކުރުރުެިލާޔއިފޮުޅވަތުަގއިައކުރުތައްައލިފްބާގ
ޔަންެލިެގުޅުވަިއގެންައކުރުނ4ްައކުރާއ3ިައކުރާއ2ިގޮތަށް

.އެނގުން
ެާއަކުރުެިލާޔިއރުއިފޮޅުަވތުގަެަބަލިއގެންކަލިމަަތއްދީަފއިވ

.އެނގުންލިޔަންގޮތަށްއޮންނަންވާ
ެްއޮންނަންވާެއަކުރުރުެިލާޔއިފޮުޅވަތުަގއިެަބަލއިގެންޕެރެގްރާފ

.އެނގުންލިޔަންގޮތަށް

ހުެލިޔަންެެކަލިމަެއަޑުއެހުމަށްފަ
އެނގުން

3ެަދއްިރސްެމުނުވަތައަުޑިއއްުވމުންކަލިމައަކުރުގ
ިލަޔންނގަޅަށްރަކަލިމަަތއްިއވުނުއަޑުކިަޔއިެދްއވުުމން،

އެނގުން
4ެަދއްިރސްެމުނުވަތައަުޑިއއްުވމުންކަލިމައަކުރުގ

ިލަޔންނގަޅަށްރަކަލިމަަތއްިއވުނުއަޑުކިަޔއިެދްއވުުމން،
އެނގުން

ިލޔަންއަކުރުގޮތަށްއޮންނަންވާކުރުއަިލާޔިއރުފޮޅުވަތުަގއިެދޭންވާނީަސާމލުކަންބޮޑަށްގްރޭޑްަގއިެމި
.ވެބަލަންވާނެއެގެންދޭތޯރަނގަޅަށްބައިމިދަރިވަރުންލެވެލްތަކުގައިއެހެންއެއަށްފަހު.ދަސްކޮށްދިނުމަށެވެ

.ގޮތަށެވެދެވޭނެގެންއެކުގައިއައުޓްކަމްތަކާއިގ2ެސްޓްރޭންޑްރޭވިފައިވާނީއައުޓްކަމްތައްގ1ެސްޓްރޭންޑް

ްސޓޭްރްނޑްާ

ނ



ކިޔުމާއިެބެލުން: 2ސްޓްރޭންޑްެ

:ހާސިލްވިކަންެއަންގައިދޭެފާހަގަތައް:ހާސިލްވާނެެމިންވަރު

ެވަކިވަކިންއަލިފްބާގެެއަކުރުތައް
.ކިޔަންެއެނގުން

ެނގުންއެކިޔަންތަރުތީބުންއަކުރުތައްއަލިފްބާގ.
ެއެނގުންކިޔަންކުމުންދެއްއަކުރުވަކިވަކިއަކުރުތައްއަލިފްބާގ.

ގައިެެއަލިފްބާގެެއަކުރުތަކު
ެއެނގުންފިލިޖަހައިގެންެކިޔަން

ެއަދިެއުުބފިލިލި،ިއބިފިއަބަިފލި،ައކުރުތަކުގައިައލިފްބާގ
.އެނގުންކިޔަންރަނގަޅަށްލިޔެގެންސުކުން

ތައްެެކަލިމައިގައިވާެއަކުރު
އެެެވަކިކޮށް،ެވަކިވަކިން
ނގުންއަކުރުތައްެކިޔަންެއެ

3ެއަކުރުތައްެކޮށްވަކިއަކުރުތައްެކަލިމަިއަގިއވާއަކުރުގ
.އެނގުންކިޔަންވަކިވަކިން

4ެއަކުރުތައްެކޮށްވަކިއަކުރުތައްެކަލިމަިއަގިއވާއަކުރުގ
.އެނގުންކިޔަންވަކިވަކިން

އަލިފްބާގެެއަކުރުތައް
.ނގުންގުޅުވައިގެންެކިޔަންެއެ

ެެއަކުރުނ4ެްއަކުރާއ3ެިއަކުރާއ2ެިައކުރުތައްައލިފްބާގ
.އެނގުންކިޔަންގުޅުވައިގެން

ާނގުންއެކިޔަންބަލައިގެންކަލިމަތައްދީފައިވ.
ްއެނގުންކިޔަންބަލައިގެންޕެރެގްރާފ.

ހުެކިޔަންެެކަލިމަެއަޑުއެހުމަށްފަ
އެނގުން

3ެަދއްިރސްެމުނުވަތައަުޑިއއްުވމުންކަލިމައަކުރުގ
ކިަޔންނގަޅަށްރަކަލިމަަތއްިއވުނުއަޑުކިަޔއިެދްއވުުމން،

އެނގުން
4ެަދއްިރސްެމުނުވަތައަުޑިއއްުވމުންކަލިމައަކުރުގ

ކިަޔންނގަޅަށްރަކަލިމަަތއްިއވުނުއަޑުކިަޔއިެދްއވުުމން،
އެނގުން

އެނގުންއިދޭންކިޔަބަލައިގެންކަލިމަތައްބައެއްދީފައިވާސްކުރުންބައެއްެކަލިމަތައްެދަ
ިއެނގުންންވަކިކުރައަކުރުތައްހިމެނޭކަލިމަތަކުގައ

ްސޓޭްރްނޑްާ

ރ



އަޑުއެހުމާއިެވާހަކަދެއްކުން: 3ސްޓްރޭންޑްެ

ައޑުެއހުމަށްަފހުެތައްެއަކުރުައލިފްބާގެެއއީެ.ައއުޓްކަމްތަކާއެވެަގއިވ2ެާސްޓްރޭންޑްގުޅުާވލާނީމިަބއި
ާމއިކިޔުެކަލިމަަތއްއަުޑެއުހމަށްަފހުލިމަކަކިޔުާމިއ،ފިލިަތއްެއަުޑެއހުަމްށފަހުފިލިެކިޔުާމއި،ެއއަކުރުަތއް

.ކިޔުމެވެޕެރެގްރާފްއަޑުއެހުމަށްފަހުޕެރެގްރާފްއަދި

(ލިޔުންތެރިކަން–1ސްޓްރޭންޑްެ)1ގްރޭޑުެޢަރަބިެބަސް،

މިންވަރުޙާސިލުވާނެ

ންދަރިވަރުގެެނަ#

އަލިފުބާގެ
އަކުރުތައް
ވަކިވަކިން
ލިޔަންެ
އެނގުން

އަލިފުބާގެ
އިެެއަކުރުތަކުގަ
ންެެފިލިޖަހައިގެ
ންލިޔަންެއެނގު

ކަލިމައިގައިވާ
ކިކޮށް،ެއަކުރުތައްެވަ

ވަކިވަކިންެއެ
ޔަންެއަކުރުތައްެލި
.އެނގުން

އަލިފުބާގެ
އަކުރުތައް
ންެެގިޅުވައިގެ
ގުންލިޔަންެއެނ

ކަލިމަެެ
ހުށްފައަޑުއެހުމަ

ލިޔަންެ
އެނގުން

01

02

03

04

05

(އަޑުއެހުމާއިެވާހަކަދެއްކުން–3ސްޓްރޭންޑްެ)( ކިޔުމާއިެބެލުން–2ސްޓްރޭންޑްެ)1ގްރޭޑުެޢަރަބިެބަސް،

މިންވަރުޙާސިލުވާނެ

ންދަރިވަރުގެެނަ#

އަލިފުބާގެ
އަކުރުތައް
ވަކިވަކިން
ކިޔަންެ
އެނގުން

އަލިފުބާގެ
އިެެއަކުރުތަކުގަ
ންެެފިލިޖަހައިގެ
ންކިޔަންެއެނގު

ކަލިމައިގައިވާ
ކިކޮށް،ެއަކުރުތައްެވަ

ވަކިވަކިންެއެ
ޔަންެއަކުރުތައްެކި
.އެނގުން

އަލިފުބާގެ
އަކުރުތައް
ންެެގުޅުވައިގެ
ގުންކިޔަންެއެނ

ކަލިމަެެ
ހުެެށްފައަޑުއެހުމަ

ކިޔަންެ
އެނގުން

01

02

03

04

05

ހިމެނޭގޮތަށްެވަކިންކޭޓަރެއއްެއިންޑިެކޮންމެެ.ޗެކްިލްސޓެވެައއުޓްކަމްތަކުގެހުިރހާއެަވނީމަތީަގއިެ
ދަރިވަރަށްެފިލާވަުޅތަކުންމިެުޔމުންލިެޗެކްިލސްޓުަގއިމިެނަތީޖާއޭގެެަތްއޔާރުކުރުމަށްަފހުެޗެކްިލސްެޓއްެ
.ފެންނާނެއެވެނަތީޖާތައްހާސިލްވި

ްސޓޭްރްނޑްާ

ބ





الدرس األول



1

ه

الدرس األول

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 1ހަަރާކތް 

ه

الدرس األول

2



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 2ހަަރާކތް 

الدرس األول

3



الدرس األول

4



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 3ހަަރާކތް 

الدرس األول

5



6

الدرس األول



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 4ހަަރާކތް 

7

الدرس األول



8

الدرس األول



ه

ه

ه

ه

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 5ހަަރާކތް 

9

الدرس األول



ه

ه

ه

ه

الدرس األول

ه

10

الدرس األول



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 6ހަަރާކތް 

11

الدرس األول



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 7ހަަރާކތް 

12

الدرس األول



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 8ހަަރާކތް 

13

الدرس األول



ه

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 9ހަަރާކތް 

14

الدرس األول



.އަލިފާްބގެ އަކުުރތްައ ތުަރތ ުބްނ ލިާޔެށވެ : 10ހަަރާކތް 

15

الدرس األول



16

ުރތ ުބްނ  އަލިފާްބގެ އަކުުރތްައ ބަލައިގްެނ ތަ : 11ހަަރާކތް 

.މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއިޭދެށވެ 

ުރތ ުބްނ  އަލިފާްބގެ އަކުުރތްައ ުނބަލައި ތަ : 12ހަަރާކތް 

.މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއޭިދެށވެ 

ޑުއުެހމްަށ ފުަހ  މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ އަކުުރ އަ : 13ހަަރާކތް 

.އެ އަކުުރގައި އިނގިލި ޖްައާސެށވެ 

ަރްށ ބުެލމްަށ  މަުދްއރްިސ އިނގިލި ޖްައަސާވ އަކު : 14ހަަރާކތް 

.ފުަހ އެ އަކުުރ ިކާޔެށވެ 

الدرس األول



الدرس الثاني



ضـصـشـسـ

خــحجـثـتـبـ

كـقـفـ

يـهـ

الدرس الثاني

17

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



ضـصـشـسـ

خــحجـثـتـبـ

يـهـ

كـقـفـ

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 1ހަަރާކތް 

الدرس الثاني

18



خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

الدرس الثاني

19

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 2ހަަރާކތް 



خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

خــحجـثـتـبـ

الدرس الثاني

20



ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 3ހަަރާކތް 

الدرس الثاني

21



ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

ضـصـشـسـ

22

الدرس الثاني



كـقـفـ

كـقـفـ

كـقـفـ

كـقـفـ

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 4ހަަރާކތް 

الدرس الثاني

23



كـقـفـ

كـقـفـ

كـقـفـ

كـقـفـ

كـقـفـ

24

الدرس الثاني



يـهـ

يـهـ

يـهـ

يـهـ

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 5ހަަރާކތް 

الدرس الثاني

25



يـهـ

يـهـ

يـهـ

يـهـ

يـهـ

26

الدرس الثاني



خــحجـثـتـبـ

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 6ހަަރާކތް 

الدرس الثاني

27



ضـصـشـسـ

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 7ހަަރާކތް 

28

الدرس الثاني



كـقـفـ

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 8ހަަރާކތް 

الدرس الثاني

29



يـهـ

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 9ހަަރާކތް 

30

الدرس الثاني



الدرس الثالث



الدرس الثالث

31

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 1ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

32



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 2ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

33



الدرس الثالث

34



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 3ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

35



الدرس الثالث

36



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 4ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

37



الدرس الثالث

38



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 5ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

39



الدرس الثالث

40



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 6ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

41



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 7ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

42



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 8ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

43



.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 9ހަަރާކތް 

الدرس الثالث

44



الدرس الرابع



ـه

الدرس الرابع

45

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



ـه

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 1ހަަރާކތް 

الدرس الرابع

46



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 2ހަަރާކތް 

الدرس الرابع

47



الدرس الرابع

48



.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 3ހަަރާކތް 

الدرس الرابع

49



الدرس الرابع

50



الدرس الرابع

51

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 4ހަަރާކތް 



الدرس الرابع

52



ـه

ـه

ـه

ـه

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 5ހަަރާކތް 

الدرس الرابع

53



ـه

ـه

ـه

ـه

ـه

الدرس الرابع

54



الدرس الرابع

55

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 6ހަަރާކތް 



الدرس الرابع

56

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 7ހަަރާކތް 



الدرس الرابع

57

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 8ހަަރާކތް 



ـه

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 9ހަަރާކތް 

الدرس الرابع

58



الدرس الخامس



الدرس الخامس

حَ جَ ثَ تَ بَ أَ 

سَ زَ رَ ذَ دَ خَ 

عَ ظَ طَ ضَ صَ شَ 

مَ لَ كَ قَ فَ غَ 

يَ وَ هَ نَ 

59

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



حَ جَ ثَ تَ بَ إَ 

سَ زَ رَ ذَ دَ خَ 
عَ ظَ طَ ضَ صَ شَ 

مَ لَ كَ قَ فَ غَ 
يَ وَ هَ نَ 

الدرس الخامس

60



حَ جَ ثَ تَ بَ أَ 

سَ زَ رَ ذَ دَ خَ 

عَ ظَ طَ ضَ صَ شَ 

مَ لَ كَ قَ فَ غَ 

يَ وَ هَ نَ 

الدرس الخامس

61



.ތިރ ގައިާވ އަކުުރތަކުގައި އަބަފިލި ޖާަހެށވެ : 1ހަަރާކތް 

بنغشخأ

.ތިރ ގައިާވ އަކުުރތަކުގައި އިިބފިލި ޖާަހެށވެ : 2ހަަރާކތް 

ذتهفصد

.ތިރ ގައިާވ އަކުުރތަކުގައި ުއުބފިލި ޖާަހެށވެ : 3ހަަރާކތް 

طرثوقض

الدرس الخامس

62



އުެހމްަށ ފުަހ  މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ ފިލި އަޑު : 4ހަަރާކތް 

.އަކުުރގައި ފިލި ޖާަހެށވެ 

لظزجيك
غنمعسح

އުެހމްަށ ފުަހ  މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ ފިލި އަޑު : 4ހަަރާކތް 

.އަކުުރގައި ފިލި ޖާަހެށވެ 

الدرس الخامس

63



 ޖަހައިގްެނ  އަލިފާްބގެ އަކުުރތަކުގައި އަބަފިލި : 6ހަަރާކތް 

.މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއޭިދެށވެ 

 ޖަހައިގްެނ  އަލިފާްބގެ އަކުުރތަކުގައި އިިބފިލި : 7ހަަރާކތް 

.މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއިޭދެށވެ 

 ޖަހައިގްެނ  އަލިފާްބގެ އަކުުރތަކުގައި ުއުބފިލި : 8ހަަރާކތް 

.މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއޭިދެށވެ 

ާރއި ފިލި  މަުދްއރްިސ އިނގިލި ޖްައަސާވ އަކު : 9ހަަރާކތް 

.ިކާޔެށވެ ބުެލމްަށ ފުަހ އަކުުރގައި ފިލި ޖަހައިގެން 

الدرس الخامس

64



الدرس السادس



الدرس السادس

أ حَ أ جَ أ ثَ أ تَ أ بَ ب أَ 

أ سَ أ زَ أ رَ أ ذَ أ دَ أ خَ 

أ عَ أ ظَ أ طَ أ ضَ أ صَ أ شَ 

أ مَ أ لَ أ كَ أ قَ أ فَ أ غَ 

أ يَ أ وَ ـأ هَ أ نَ 

65

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



إ حَ إ جَ إ ثَ إ تَ إ بَ ب ئَ 

إ سَ إ زَ إ رَ إ ذَ إ دَ إ خَ 

إ عَ إ ظَ إ طَ إ ضَ إ صَ إ شَ 

إ مَ إ لَ إ كَ إ قَ إ فَ إ غَ 

إ يَ وـإ هَ إ نَ 

الدرس السادس

66



أ حَ أ جَ أ ثَ أ تَ أ بَ بـ ؤَ 

أ سَ أ زَ أ رَ أ ذَ أ دَ أ خَ 

أ عَ أ ظَ أ طَ أ ضَ أ صَ أ شَ 

أ مَ أ لَ أ كَ أ قَ أ فَ أ غَ 

يأ وَ ـأ هَ أ نَ 

الدرس السادس

67



ވަަނ އަކުުރގައި  ފަުރތަމަ އަކުުރގައި އަބަފިލި އަދި ދެ : 1ހަަރާކތް 

.ުސކްުނ ލިާޔެށވެ 

ضذوقدبفصأهشخ
معزجلظرثكطتـي

ވަަނ އަކުުރގައި  ފަުރތަމަ އަކުުރގައި އިިބފިލި އަދި ދެ : 2ހަަރާކތް 

.ުސކްުނ ލިާޔެށވެ 

هنفغصشدخبئسح
ظمعزكقطضرذثت

الدرس السادس

68



ثهرتطذكضيقلو
سزبحخؤغصشدنف

ވަަނ އަކުުރގައި  ފަުރތަމަ އަކުުރގައި ުއުބފިލި އަދި ދެ : 3ހަަރާކތް 

.ުސކްުނ ލިާޔެށވެ 

ުސކްުނ  މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ ފްިއާޔއި : 4ހަަރާކތް 

.ވެ އަޑުއުެހމްަށ ފުަހ ފްިއާޔއި ުސކްުނ ލިާޔށެ 

دخرذسزبأثتحج
فغكقشلصمطهعظ

الدرس السادس

69



ފިލި އަދި  މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ އަކާުރއި : 5ހަަރާކތް 

.ާޔެށވެ ުސކްުނކެުރޭވ އަކުުރ އަޑުއުެހމްަށ ފުަހ ލި 

ލި އަދި ުސކަުންށ  މަުދްއރްިސ އިނގިލި ޖްައަސާވ އަކާުރއި ފި 

.ިކާޔެށވެ ބުެލމްަށ ފުަހ އަކާުރއި ފިލި އަދި ުސކުން 

الدرس السادس

70



الدرس السابع



الدرس السابع

ކުުރން ކަލިމައިގައިާވ އަކުުރތްައ ވިަކކްޮށގްެނ ލިަޔްނ ަދސް 

ތްައ ވިަކކްޮށ  ތިރ ގައިާވ ކަލިމަތަކުގައިާވ އަކުރު : 1ހަަރާކތް 

.ވިަކވިަކްނ އަކުުރތްައ ލިާޔެށވެ 

71

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



الدرس السابع

72



ކުުރން ަދސް ކަލިމައިގައިާވ އަކުުރތްައ ވިަކކްޮށގްެނ ލިަޔްނ 

ތްައ ވިަކކްޮށ  ތިރ ގައިާވ ކަލިމަތަކުގައިާވ އަކުރު : 2ހަަރާކތް 

.ވިަކވިަކްނ އަކުުރތްައ ލިާޔެށވެ 

الدرس السابع

73



الدرس السابع

74



الدرس الثامن



ަދްސކުުރން އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިަޔްނ 

.އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިާޔެށވެ 2: 1ހަަރާކތް 

الدرس الثامن

75

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިަޔްނ ަދްސކުުރން 

.އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިާޔެށވެ 3: 2ހަަރާކތް 

الدرس الثامن

76



އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިަޔްނ ަދްސކުުރން 

.އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިާޔެށވެ 4: 3ހަަރާކތް 

الدرس الثامن

77



އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިަޔްނ ަދްސކުުރން 

.ފޮޅުވަތް ބަލައިގްެނ ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 4ހަަރާކތް 
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އަކުުރ ގުޅުވައިގްެނ ލިަޔްނ ަދްސކުުރން 

.އަކުުރމަތ  ރ ތިކްޮށ ލިާޔެށވެ : 5ހަަރާކތް 

الدرس الثامن

79

ر ةَ  ـم دَ أ س  و مَ يَـ تـ ن امَ ل َأ ح 
ن سَ يَ طه.ال ع ط ل ةَ  ف ةَ غ رَ ك 

، ن سَ ت كَ م ةَ و ف اطَ ال ـج ل وس 
.النـَّو مَ غ ر ف ةَ 



އިގްެނ ރ ތިކްޮށ  މަުދްއރްިސ ެދްއާވ ޕެެރގާްރފް ބަލަ : 6ހަަރާކތް 

.ލިާޔެށވެ 
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الدرس التاسع

ٌء ْرنَب 
َ
رٌ أ

ْ
َببَْغاءٌ فَأ

ٌب ٌِمنَْبٌ َبيْت  ِمـْحَراب 
ٌَمْكتَبَةٌ تَاجٌ ت َوات  ُخْْضَ
ٌث ٌقِثَّاءٌ َثْعلَب  ثَاث 

َ
أ

َحجٌ َدَجاَجةٌ ََجَل ٌج
تِْمَساحٌ ِمْمـَحاةٌ َحَجرٌ ح
َمْطبَخٌ ُمـْختََبٌ ُخْبٌ خ

81

ސްާއަލިފުބ ާމަަސްއކަތުާކަާ ުރދ 



َمْوقِدٌ ُمَدرُِّسٌِديْك ٌد
ٌذ فَْخذٌ ِحَذاءٌ ِذئْب 
َدْفَتٌ إِبِْريْق ٌرِْجل ٌر
تِلَْفازٌ َغَزال ٌزَُجاَجةٌ ز
َسدٌ َسَمَكةٌ س

َ
ٌأ َجَرس 

ٌش ٌَشْمس  ِمْشِمشُمْْشِف 
ٌَصيَّادٌ ص ٌُمْصَحف  قَِميْص 
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ٌقَاِضٌِضْفَدعٌ ض َمِريْض 
ةٌ ِطْفل ٌط ٌَبطَّ يْط  ََشِ
ٌنَاِظرٌ ِظْفرٌ ظ َوْعظ 
ٌَعْيٌ ع ْسبُوعٌ َملَْعب 

ُ
أ

فََراغٌ ِمْغَرفَةٌ ََغرٌ غ
ٌَزَرافَةٌ ِفيْل ٌف ِملَف 
َطبَق ٌَحِدْيَقةٌ َقَمرٌ ق
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ٌك ٌََكْب  ِمْسك ٌَمْكتَب 
ٌلَـْحمٌ ل ٌَطاِلب  فَْصل 
َعلَمٌ ِمْقلََمةٌ َمْسِجدٌ م
َصْحنٌ ِمْكنََسةٌ ََنَّارٌ ن
ُمّنبِّهٌ َنْهرٌ ـَهَرمٌ ـه
َدلْوٌ َشْوَكةٌ وَْجهٌ و
ِريَْكةٌ يَدٌ ي

َ
ُكرِْسٌ أ
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ފުަހ  ޑުއުެހމްަށ މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ ކަލިމަ އަ : 3ހަަރާކތް 

.ކަލިމައިގައި އިނގިލި ޖްައާސެށވެ އެ 

 އެ އަކުުރތްައ  ކަލިމައިގައިާވ އަކުުރތްައ ވިަކކޮށް : 4ހަަރާކތް 

.މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއޭިދެށވެ 

ްނ މަުދްއރްިސ  ކަލިމައިގައިާވ އަކުުރތަކުގެ ތެެރއި : 5ހަަރާކތް 

.ވިާދޅާުވ އަކެުރްއ ަދްއާކެށވެ 

.މަުދްއރްިސގެ އަޑަުދުށްނ ކަލިމަތްައ ިކާޔެށވެ : 1ހަަރާކތް 

.ެށވެ ކަލިމަތްައ ބަލައިގްެނ މަުދްއރަިސްށ ިކަޔއިދޭ : 2ހަަރާކތް 

الدرس التاسع
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ޑުއުެހމްަށ ފުަހ  މަުދްއރްިސ ިކަޔއެިދްއާވ ކަލިމަ އަ : 6ހަަރާކތް 

.ލިާޔެށވެ އެ ކަލިމަ 

الدرس التاسع
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الدرس العاشر



تـ ي ق ظَ  رَ ع ن دَ ط اه رَ ي س  ،ال ف ج 
َو يـ تـ و ضَّأَ  ،الَ ف  إ ل َه بَ و ي ذَ بـ ي ت 

دَ  رَ ال ف جَ ط اه رَ ي ص ل  ي.ال ـم س ج 
َ دَ ف  ،الَ يـ ق ر أَ رَ ط اهَ .ال ـم س ج  ق ر آن 
ةَ الصََّبـ ع دَ يـ ن امَ و ل َ .ل 

ޕެެރގާްރފް ބަލައިގްެނ ިކަޔްނ ަދްސކުުރން 

.ަޔއޭިދެށވެ ތިރ ގައިާވ ޕެެރގާްރފް ބަލައިގްެނ މަުދްއރަިސްށ ކި 

الدرس العاشر
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ر ةَ  ـم دَ أ س  .ع ط ل ةَ الَ يـ و مَ ن امَ تَـ ل َأ ح 
ن سَ طه ،اغ ر ف ةَ ي ك  ل ـج ل وس 

ةَ  ن سَ وف اط م  ،النـَّوَ ر ف ةَ غَ ت ك  م 
ـم دَ  لَ وأ ح  ،ال ـمَ يـ غ س  ب س  يـ ف ةَ ول طَ ل 
و ي ب سَ ت ك  ةَ َو.ال ـم ل  لَ تـ غَ ال ـج دَّ س 

، .آنَ ال ق رَ ق ر أَ يَـ وال ـج دَ اْل  ط ب اق 

ޕެެރގާްރފް ބަލައިގްެނ ިކަޔްނ ަދްސކުުރން 

.ަޔއޭިދެށވެ ތިރ ގައިާވ ޕެެރގާްރފް ބަލައިގްެނ މަުދްއރަިސްށ ކި 
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އް ޢަަރިބ ބްަސ ިކަޔވާަމގެ ުއފްެއުދމެ 

މިފޮތަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލާ، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި،
.ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޮކންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ

މިފޮތް ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބޭނުން ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
.ފަރާތުން ލިޔުމުން ހުއްދަލިބިގެންނެވެ

info@arabibaskiyavamaa.com
info@haamim.com

www.arabibaskiyavamaa.com

www.arabibaskiyavamaa.com



ަދރިވުަރްނަނށް ިކަޔވާ ސް ބަ ޢަަރބި ްސޫކްލތަކުގައި ދިވެހިާރްއޭޖގެ ފޮތަކ  މި “

ކްޮށފައި ތްައާޔރު ފޮތް މި އަޅުގަނޑު .ކެވެ ފޮތެ ތްައާޔުރކްޮށފައިވާ އަޅުގަނޑު އާަމޒުކްޮށގެން 

ަރބި ޢަ ަދރިވުަރްނަނށް ގެ 1ގޭްރޑް (2016އަދި 2015)އަހަރު ދެ ފާއިތުވި މިވަނ  

”.އަލ ގައެވެ ތަޖުރާިބގެ މަަސްއކަތްތަކުގެ ކެުރުވނު ިކަޔވައިދުިނމަށް ބަސް 

(ތްޮއޑޫ .އއ)ޫމސާ ާހިޝމް 

ކުަރާދސް އަލިފާުބ މަަސްއކަތު 

.(ވެ އަހުަރްނ މަތ ގެ ަދރިވުަރްނަނށެ 6މިފޮތް އްެނމެ އެކަށ ގްެނވަނ  )

1މުަރޙާަލ 

:ޭބުރގަނޑު އަދި ޭލއުައޓު ހެދ  

ފުވްައމުލައް . ޏ/ާޙމ މް ޢަލ  
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